
 
Cykl webinariów „SGH w UE, UE w SGH” w roku akademickim 2022/2023 

 
pod honorowym patronatem JM Profesora Piotra Wachowiaka 

 
Szanowni Państwo,  
 

Z nowym rokiem akademickim mam przyjemność zaprosić Państwa do 
uczestnictwa w kontynuacji cyklu webinariów „SGH w UE, UE w SGH”.  Pragnę 
przypomnieć, że celem cyklu jest przybliżenie naszej akademickiej społeczności 
aktualnej problematyki europejskiej, w interdyscyplinarnej perspektywie, zapoznanie z 
najnowszymi wynikami badań naukowych oraz inicjatywami naukowo-badawczymi. 

 
SGH, jako wiodąca uczelnia ekonomiczna, kształci przyszłych liderów 

gospodarki, uczestniczy w debatach naukowych, promuje wyniki badań oraz coraz 
aktywniej uczestniczy w kształtowaniu Europejskiej Przestrzeni Badawczej.  

 
Gościć będziemy naszych absolwentów i kadrę akademicką, którzy pracują w 

unijnych instytucjach. Rozbudowana i rozległa sieć naszych absolwentów to nasz 
wielki kapitał społeczny, budujący rozpoznawalność i wizerunek naszej uczelni.  
O osiągnięcia, wyzwania, aktualne tematy debat toczących się na europejskim forum 
będziemy pytać tych, którzy znają UE od wewnątrz, będą oni mogli zatem najpełniej 
nam tę perspektywę przybliżyć.  
 

Już dziś zapraszamy na pierwszy webinar - w piątek, 28 października 2022 
roku, w godz. 11.00 – 12.00, na Ms Teams 
 
Naszym pierwszym gościem będzie Pani dr MarzennA Guz-Vetter, p.o dyrektor 
Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.  
Temat webinarium to: 
"Aktualne wyzwania polityk Unii Europejskiej wobec rosyjskiej agresji na 
Ukrainę". 
Pani Dyrektor dr Marzenna Guz-Vetter poruszy m.in. zagadnienia: kryzysu 
energetycznego,  a także pomocy dla Ukrainy i nowych planach global Gateway. 
 
Pani dr Marzenna Guz-Vetter jest polską urzędniczką państwową i 
unijną, dziennikarką. geografką, doktorem nauk o Ziemi. W latach 2015–2016 i od 
2022 - p.o. dyrektora Przedstawicielstwa KE w Polsce.  

 
Miło mi poinformować, że w webinarium uczestniczyć będzie JM Profesor Piotr 

Wachowiak.  
Rozmowę prowadzić będzie pomysłodawczyni cyklu, dr hab., prof. SGH 

Małgorzata Molęda-Zdziech, kierownik Katedry Studiów Politycznych, Pełnomocnik 
Rektora ds. UE, ekspertka sieci TEAM Europe. 
 
Plan webinaru: 
11.00 – powitanie przez JM Rektora dr hab. Piotra Wachowiaka, prof. SGH i dr hab. , 
prof. SGH Małgorzaty Molędy-Zdziech 

- przedstawienie sylwetki Pani dr Marzenny Guz-Vetter 
11.10 – wprowadzenie do problematyki Pani dr Marzenny Guz-Vetter  

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTBmYWUxNjUtMjc0My00NzNiLWE4OTUtN2ZkZTI4MDU3M2I0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22164e1b0e-c8e5-41a9-9bbb-6f7ed40eef04%22%2c%22Oid%22%3a%221097a5d1-bb4d-42ea-bcdd-df702376dfcb%22%7d


11.40 – pytania od uczestniczek i uczestników 
12.00 – zamknięcie webinarium 
 

 
 
Formuła webinaru umożliwi Państwu aktywne i bezpieczne uczestnictwo, mimo 
pandemicznej rzeczywistości.   
 
Zapraszamy i czekamy na Państwa! 
 
 
 


